
is, hogy nincs rajta egyetlen község-sem, egyet
len hátránya, ” hogy DK-i' részén húzódik a 
Budapestet Miskolccal összekötő vasútvonal.

Az elmondottak alapján biztosra vehetjük te-
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hát, hogy a következő évtizedben a Bükkáb
rány és Ernőd között elhelyezkedő pannóniai 
barnakőszén felhasználásával hazánk egyik je
lentős energiabázisa alakul ki ezen a területen.
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A Balinkai vízbetörés és élzárásí lehetőségei
Irtó: Láng József !,

Az 1952. óta üzemelő Balinka-akna történeté
ben szokatlanul nagyarányú vízbetörés történt 
1964. május 1-én. Előtte két kisebb 0,5 m3/p és
2,0 m3/p-es vízbetörés történt, amelyek közül az 
utóbbi, kezdeti 8 nrVp-es hozamával az akkor 
:fnég kis feltárt területtel rendelkező bányát 
már elfullasztotta.

Ezek hozama azonban lényegesen alatta ma
radt a fenti időpontban bekövetkezett 35 m3/ 
perc vízbetörés hozamával szemben. Ez utóbbi 
.nagyhozamú vízbetörés jellegét tekintve is na
gyobb veszélyt jelent, mert a fő karsztvíztároló 
júra és triász mészkőösszletből fakadt, míg az 
azt megelőző két kisebb vízbetörés, a középső 
krétamészkő összletéből fakadt.

A vízbetörés kezdetben 0,8 m3/perc hozam
mal indult, majd 6 órán belül 8, illetve

123/-re növekedett Ez a mennyiség két nap 
múlva 17 m3/precre emelkedett, majd továb
bi három napon belül növekvő hozammal 
fokozatosan 25—30, illetve 35 m3/percre nőtt 
fel. A hozamok lökésszerűen követték egymást, 
amelyek a szivattyútelepeket és az egyéb men
tési műveleteket újabb és újabb nehéz felada
tok elé állították. Tetézte a nagy hozam mel
lett a veszélyességet még az, hogy az alsó eocén 
széntelepes rétegsor 7, illetve 12 m vastagság
ban tartalmaz 0,5—2,0 mm szemnagyságú 
kvarchomokot, amely a vizet iszapossá tette és 
a szivattyúkat sorzatosan tönkretette. A nagy- 
mennyiségű hordalékanyagszállítás és lökés
szerű hozam jelentkezése a keleti mező védel
mét biztosító szivattyútelepet végül is megbé
nította, és a már előkészített és feltárt bánya
mező feladásához vezetett.
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A vízbetörés az 1-es számú térképmellékleten 
feltüntetett 50-es azonosság! számú frontfej
tésben következett be, a —84-es szinten, tekto
nikáikig zavart területen. Hasonló területen ko
rábban már voltak műveletek, ahol vízbetörés 
még nem kpvetkezett be. A kérdéses területen 
a főkarsztvíz rezervoárig több mint 40 m ab
szolút védőréteg van, amely más területeken 
kellő védelmet biztosított. Tektonikus zavargá
sok az egész aknamezőre jellemzőek, máshol 
még erősebb kifejlődésük. Általában csoportos 
vetőnyaláb és vetőpászta szerkezeti formák, 
jelentkeznek, amelyek elvetési magassága ritkán 
haladja meg az 5-10 m-t. A széntelepes rétegsor 
a művelt telep alatt tarka agyagból s a már em
lített fluviális betelepülési kvarchomokrétegből 
és agyagból áll. A bányamező területén — a ba- 
linkai medence egészére jellemzően — a fő- 
karért vízszinte + 160-on állt be. A medencében 
a fökarsztvízrezervoárból vízbetörés még nem 
történt. A területen az aknától 7—9 km-re is
meretesek a főkarsztvízrezervoár vízének ter
mészetes felszínre lépései, a bodajki tó karszt- 
forrásainak formájában.

1952. december 24-én betört fentebb emlí
tett 2 m'Vperces kréta karsztvíz a nagy vízbe
törésre nem reagált, azóta is változatlan hozam
mal jön. Ennélfogva hidrogeológiai kapcsolat a
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kettő között nincs. Jól tükrözi ezt a két víz 
kémiai jellemzője is, amelyek közül a kemény
ség és a magnézium-tartalom a legszembetű
nőbb. A kréta karsztvíz tipikus lágy víz 2,4 né
met ossz keménységi fokkal, míg az utóbbi fő
karsztvíz 23-as német ossz keménységi fokkal,, 
a tipikus karsztvizek közé tartozik.

Az utóbbi vízbetörés szokatlan nagy hoza
mának ellenére sem fullasztotta el az egész 
bányát, csupán annak említett keleti része ke
rült feladásra. Ez a korszerű vízvédelmet biz
tosító, előre kiépített nagykapacitású szivaty- 
tyútelepnek köszönhető. Ez a szivattyútelep 
kezdeti 30 m3/perc teljesítőképességgel felerő
sítve, még további egy hónapig tartotta a vizet. 
Végül is a nagyarányú iszaposodás miatt kellett 
feladni, amely intő példa a hasonló homokfek
vőkkel rendelkező bányaüzemek vízvédelmi 
rendszerének kialakítása tekintetében. Ezután 
a vizet a —33-as szintig kellett felenegedni, 
ahol az, jelenleg 26 m3/perc állandósult hozam
mal tartva van.

Ez az eredeti betörési hellyel szemben 5,1 
atmoszféra hidrosztatikai ellennyomást (duz
zasztást) jelent, amely áramló víz esetében még 
mindig jelentéktelen, mert a víznek, az eredeti 
+ 160-as nyugalmi víznívót figyelembe véve 
még mindig 19,3 amoszféra túlnyomása van.

I-MBIO 
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A hozamcsökkenés csak a magasabb szintre 
való feleresztés miatt van, amely az eredeti 
helyre (—84-es szintre visszaszámítva) az is
mert

_Q
VH H , összefüggés szerint, 

továbbra is 30 m3/p vízmennyiséget jelent.
Qx '' — keresett vízmennyiség,
Q =  emelt vízmennyiség,
H — leszívott szint karsztvízszint alatti mélysé 
Hx =  vízbetörés karsztvízszint alatti mélysége.

A víz jelenleg hordalékanyagtól mentes, ami 
azt jelenti, hogy a víz bányatérségeket iszapol- 
ja be, amely végsősorban hozamcsökkenésre ve
zethet.

Érthető, hogy ilyen nagyarányú vízmennyi
ség kiemelése milyen komoly feladatot és ener
giamennyiséget igényel, amely az addigi kife- 
jelzetten rentábilis balinkai bányászat költségeit, 
a ft/tonna mutatóban, messzemenően terheli. 
Ennek elzárása tehát elsőrendű feladat és sür
getőkig is hat, miután ezzel további komoly 
szénvagyonal rendelkező területek feltárása vá
lik lehetővé, és így az akna még 20 évig üze
meltethető, a jelenlegi kitermelhető szénva- 
gyonát és kapacitását figyelembe véve.

Ezen ismertetés után röviden áttekintjük a 
bányamedence földtani, tektonikai és hidro
geológiai viszonyait, a legcélszerűbb vízelzá- 
rási módozatok kialakíthatósága szempontjából.

A bányamedence a magyar középhegység, 
ezen belül az Északi-Bakony északkeleti. pere
mén, a móri szerkezeti árok előterében helyez
kedik el, és a Tatabányától, illetve a Dorogtól 
Dudarig végighúzódó nagy alsóeocén-korú szén
előfordulás egyik jelentős részét tartalmazza. 
Sztratigráfiai felépítésben a mezozoikum, a 
paelogén, valamint a neogén rétegösszletei for
dulnak elő. Legidősebb tagja a mélyfeküt al
kotó triász nónikumi fődolomot, amely szerke
zeti helyzeténél fogva, kb 500 m vastag, s délen 
és délkeleten, felszíni kibúvásban a medence- 
peremet alkotja, ahol északkeleti irányban 
20—22° dől.

Kőzetszövete szivacsos kataklázos szerkezetű, 
ennél fogva vízleadásra nehezebben hajlamos. 
Általában kisebb hozamú vízmennyiségek leadá
sára képes. Fölötte üledék folytonossággal a tri
ász és alsó liász dachsteini, illetve dachsteini tí
pusú mészköve települ, 200—200 m vastagság
ban. Felszínen a déli alaphegység keretet alkot
ják, míg a medence aljzatot a délkeleti peremen 
képezik, ahol az alsó eocén széntelepes réteg
komplexuma az eocén-bázis konglomerátum 
közvetítésével, közvetlenül a triászon települ. A 
mészkövek kőzetszerkezeténél fo^va karsztoso
dásra inkább hajlamosak, és nagymennyiségű, 
lökésszerűen jelentkező vízleadásokra képesek.

A júra magasabb és a kréta legalsó tagozatai fel
tehetőleg lepusztulásból kifolyólag hiányoznak, 
és a szorosabb értelemben vett balinkai bánya
mező területén csak a középső kréta apti agyag 
és márga csoportja van meg. Ennek vastagsága 
erősen változó (0—60 m), s a medence peremen 
általában hiányzik. Három tagozatban van kép
viselve, amelynek középső tagozata a tulaj
donképpeni szürkés-vöröses barna agyagössz- 
let. Ez jelenti a fő karsztvíz ellen a védőréte
get, amely a medence belsejében tökéletes vé
delmet biztosít.

Felette az albai mészkőtagok következnek 
maximálisan 30 m vastagságban, requieniás és 
orbitolinás mészkőösszlet formájában. Ez a 
kréta karsztvíz tárolója, amely felett a glau- 
konitos és a turriliteses agyagmárga következik, 
a cenoman transzgresszió emlékeként.

Ezek vastagsága a krétavégi larámi hegység
képződési fázis hatására bekövetkezett eocén 
eleji denudáció hatásától függően, pár métertől 
120 m vastagságig változik. Kitűnő vízzárók a 
bányamedence nyugati felében mind a kréta, 
mind a főkarsztviz ellen. Felettük az alsó eocén 
széntelepes rétegsora következik, a karbonátos 
aljzaton alapbreccsiával, a márga alkotta alj
zatú területeken pedig tarka agyaggal kezdő
dően, homokos agyag, kvarchomok és édesvízi 
agyagréteggel. A szénképződés emlékeként két 
műre való telep, az I. és IÍI-as telep fordul elő. 
(Jelenleg csak az egyes telep van művelés alatt) 
A széntelepes rétegsor fölött az alsó eocén 
záró tagjaként 8—12 m vastag tengeri ere
detű foraminaferás agyagmárga következik, 
amely üledék folytonossággal a középső eocén 
nummuliniás agyagmárga rétegbe, a parti fá- 
ciesben pedig a főnummiliniás mészkő összletébe 
megy át. Ezék vastagsága pár métertől 20 m-ig 
terjed. A felső eocén foraminareás agyagmár
ga, glaukonitos homokkő és lithotamniumos 
mészkő formájában van kifejlődve, 40—60 m 
vastagságban. A felső eocén ludi és az oligocén 
lattorfi és rupéli emelete hiányzik, amikor is a 
terület szárazulat volt. Ennek következtében a 
felső oligocén katti emeletét nagyvastagságú, 
2—300 m-es terresztrikum tölti ki, amely vál
tozatos rétegsorból agyagmárgából, homokkő
ből és tarka ágyából áll. Az egész területet a 
domborzattól függő vastagságban, általánosság
ban 20—40 m vastag lösz takarja le. (2 ábra.)

Tektonikailag jól kiütközik a kratogén hegy
ségszerkezet. Gyűrődések egyáltalán nem fi
gyelhetők meg.

A szerkezeti síkok általában csoportosan, ve
tőpás zták és vetőnyalábok formájában jelennek 
meg. Általános irányként az északkelet-délnyu
gati fő szerkezeti és a rá merőleges északnyu
gat-délkeleti haránt irány dominál. Ettől el
térő irányok (nyugat-keleti) kis mértékben je
lentkeznek. Legidősebbek az előbbi szerkezeti
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2. sz. ábra

irányok, míg az utóbbiak egészen fiatalok. A 
szerkezeti síkok többszörösen kiújult mozgások, 
amelyek még az attikai fázisban is mozogtak. 
Tíz m-nél nagyobb elvetési magasságú vetők 
általában ritkábbak, inkább az 5 m-es nagy
ságúak a gyakoriak. A vetők legtöbb esetben 
vetőnyalábok, vetőpászták formájában jelent
keznek, amelyek egész közeli területeken is, el
térő dőléseket eredményezhetnek. Ez a még 
feltáratlan területeken, több esetben nagyobb 
elvetési magasságú vetők előfordulására enged 
következtetni.

A vetők általában zártak. A legidősebbek az 
északkelet-délnyugati, az egykori varisztikus 
csapásiránnyal egybeeső szerkezeti irányok, 
míg a harántirányok fiatalabbak. A vetők ten
dencia jelleggel a medenoe pereme felé halad
va sűrűsödnek, és a művelést mindjobban meg
nehezítik. Nagyobb, 50 m-t meghaladó vető 
csak a medenceperemen ismeretes, ahol a me
dencealjzatot alkotó felső triász réteg összlete 
a felszínre kerül.

Hidrológiailag 3 féle vízveszély áll fenn. Fő- 
karsztvízveszély a felső triász és alsó liász 
mészkő összletéből, kréta vízveszély a középső 
kréta mészkő összletéből és rétegvízveszély az 
alsó eocén kvarchomok rétegéből A legszámot
tevőbb a főkarsztvízveszély, amely a legutóbbi 
vízbetörést is produkálta. A főkarsztvíz rezer- 
voárt alkotó dachsteini mészkő kőzetszöveténél 
fogva a szénsavas víz oldó hatásának nem tud 
ellenállni, és így a szerkezeti síkok mentén az 
eocén elején, a demudációs időszakban nagymér
tékben karsztosodott. Ilyen fővízvezető övék 
egymással az utánpótlódás mennyiségét megsza
bó kisebb járatszelvényekkel komunikálnak és 
egységes vizet tárolnak Az itt tárolt karsztvíz 
ellen a kréta rétegei jelentenek védelmet. Leg
nagyobb veszélyt a fővízvezető törések jelente
nek és azok a helyek, ahol a védőrétegek is elvé
konyodnak. Ilyen terület a medenoeperem, amely 
a felszíni triász kibúvások előterében van. Ezek 
a bányászat szempontjából nem jöhetnek szá
mításba, mert a mostani nagy vízbetörésen kí
vül újabb katasztrofális hozamú vízbetöréseket 
eredményezhetnek. A medenceperemen az alsó 
eocén kvarchomok réteg is főkarsztvizet tárol, 
mert a nyugalmi vízszint alatt a fő karsztvíz- 
rezervoárral érintkezik. Ez mindaddig fennáll, 
amíg a homokréteg vastagságát meg nem ha
ladó vetők fojtó hatása nem érvényesül, amely 
a homokréteggel szemben vízzáró agyagréteget 
hoz be. (3. sz. ábra.)
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)

Ilyen vízzáró vetőkig a peremi előtér, köz
vetített karsztvízbetörésket eredményezhet. A 
homokréteg azonban a vízbetöréshez hasonló 
nagymennyiségű víz leadására egymagában 
nem képes. Esetünkben feltétlen más rétegből 
is kell víziadásnak történnie, amely döntően a 
karbonátos aljzat felületén levő alapbreccsiSn 
kívül csak a főkarsztvíz-tároló nagyvastagságú 
rezervoára lehet.

A vízbetörés elfojtására irányuló intézkedé
sek a betörést követő pár napon belül azonnal 
megindulták. Ennek első lépcsőjeként a cemen- 
táíó fúrások telepítése történt meg. A cemen- 
táló fúrások kitűzésénél az az irányelv érvénye
sült, hogy hasadékmenti beáramlásról van szó, 
amely a fúrólyukak helyét is determinálja. En
nek megfelelően a fúrások a vető csapásirányá
val párhuzamosan lettek telepítve.
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Eddig három fúrás telepítése történt a 
241-es, 260-as és 261-es fúrások. Ezek közül 
a 241-es ferdítve is volt, és így gyakorlatilag 
4 fúrás lemélyítése történt. A fúrások minde
nütt 50 m-re az alaphegységbe lettek mélyítve, 
amelyek átmeneti jelleggel, dolomitos padok 
váltakozásával, dachsteini mészkövet harántol- 
tak. A fúrások tektonikailag zavart zónában 
lettek (4-es számú ábra) telepítve, hogy a ve
tőlapot az alaphegységben is harántolják. A 
fúrások közül jól értelmezhető vetőlapot csak 
a 241-es fúrás harántolt — 160-es és a 180-as 
szinten, míg a többi fúrás csak kisebb csúszási 
lapokat mutatott ki. A fúrások mindegyike más
más szinten haránolta az alaphegységet. A 
241-es fúrás 326, 260-as 336, a 261-es pedig 
330 m-ben érte el a mozozóos aljzatot. Ez a 
tény az alaphegység egyenetlen felszínére vall, 
amely karsztos vagy tektonikai forma is lehet, 
így került kitűzésre a 261-es fúrás, a sasbérc 
tetejére, hogy a vízvezető repedést biztosan ha- 
rántolja Sorrendben a 241-es, a 260-as és a 
261-es fúrás lett telepítve. A nagyhozamú víz
betörés ellenére egyik fúrás sem produkált na
gyobb mennyiségű víznyeléseket, csak több
szöri savazás hatására állott elő a cementálás- 
hoz szükséges víznyelés. Ezek eredményekép
pen a 24-esben 2,1/perc, a 260-asban 4,3 m3/ 
perc, a 261-esben 1,1 m3/perc volt a víznyelés. 
Ezen adatok a karbonátos aljzat heterogén víz
vezető képességre vallannak, és azt bizonyít
ják, hogy a fő vízvezető hasadékot nem harán- 
tolták. A produkált víznvelések azonban a 
karsztos járatrendszerrel való közeli, összekötte
tésre vallanak, amely tény a cementálás sike
rességét nem zárja ki.
A fúrásokban különböző időkig történtek nye- 
lési kísérletek, amelyek eredményeként a nyu
galmi víznívó a 241-es fúrásban többszöri in
gadozás után a —Í5 szinten, a 260-as és a 
261-es fúrásban pedig a +128 körüli szinten 
állt be.

Ezen vízszintadatok az eredeti + 160-as 
karsztvízszint legmélyebb depresszióját mutat
ják, amelyet a nagymennyiségű vízbetörés ala
kítót ki. Ennek a depressziós tölcsérnek a su
gara kellő számú vízmegfigyelő fúrási hálózat 
hiányában ma még ismeretlen, de minden
képpen nagy kiterjedésű lehet. Ezt bizonyítja 
a vízbetöréstől 4 km távolságra levő Balinka 
Il-i 224-es fúrás + 143-es vízszintje és a víz
betöréstől 800 m-re levő 215-ös fúrás + 135-ös 
vízszintje, valamint az 100 m-re levő 238-as 
fúrás + 138-as vízszintje.

A 241-es fúrásban produkált — 15-ös szint a 
bányabeli megcsapolás szintje, amely azt bizo
nyítja, hogy ez a fúrólyuk valamelyik banya
üreggel komunikál. Ilyen rövid távolságon be
lül ugyanis, amely fúrások között, a depresz- 
sziós tölcsér nem alakulhat lei ilyen meredeken,

H - i :  1 0 0

Z*t1 264 n o

5. sz. ábra

figyelembe véve a fentebb jellemzett karboná
tos aljzat vízleadó képességét. (5. sz. ábra.)

A vízbetörés hatására a vízkémlelő fúrások 
vízszintjei rendkívül gyorsan reagáltak, amely
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a vízleadó réteggel való közvetlen kapcsolatra 
vall. A 215-ös fúrásban a vízszint az első na
pokban már 12 m-rel szállott alá, és a de
presszió hatása a 4 km-re levő 224-es fúrás
ban is, 4—5 m-es vízszintsüllyedéssel volt érzé
kelhető.
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3. sz. ábra

A fúrások vízbetöréssel való közvetlen kap
csolatának bizonyítására, kémiai nyomjelző 
anyagokkal kísérletet folytattunk. Legalkalma
sabb nyomjelző anyagként a kvantitatíve is jól 
érzékelhető ipari nátrium-klorid oldatot hasz
náltunk, megfelelő hígításban. A sóoldatok be
táplálása eddig a 241-es és a 260-as fúrásban 
történt meg. A klorid-ion kimutatása titrálás- 
sal történt, amely jól mutatta a vázolt előbbi 
feltevést, hogy a 241-es fúrás közvetlenül a 
bányával komunikái A 241-es fúrásban ugyanis 
a bettáplált sóoldat klorid-ion koncentrációjá
nak maximuma már 7 órán belül jelentkezett, 
míg a 260-as fúrásban lényegesen később. Ez 
a 7 órás időtartam a 241-es fúrás esetében sok,

amely azonban érthető, amennyiben elfogadjuk 
ezt a feltevést, hogy a vízbetörés alaphegység
ben meghatározott pontjától egészen a — 33-as 
szinti víz kivételi helyig, gyakorlatilag össze
függő hidrodinamikai rendszerrel kell számol
nunk. Ezen hidrodinamikai rendszerben egy
séges áramlás kell, hogy legyen, amely az egész 
térségben való egyenletes áramlási sebességre 
vall. Ez a többszázezer m2 lefejtett terület is
meretében elképzelhető, és a cementálás el
méleti megalapozottsága szempontjából kedve
zően hat. Az elméleti meggondolás az, hogy 
ilyen hozamú nagy vízbeáramlásnál rendkívül 
nagy áramlási sebességnek.kell lenni. Ez a víz
betörés helyének a széntelep szintjén való té
nyét figyelembe véve, jelen esetben 24 atmo
szféra túlnyomást jelent. Ez a túlnyomás 
egy szűkebb szelvényre vonatkoztatva olyan 
áramlási sebességet jelent, amely nagy szem
nagyságú tömedékanyagot is magával ragad. 
Mivel itt a fentebb jellemzett hidrodinamikai 
tényről van szó, a nagy túlnyomás is nagy te
rületen oszlik el, és így az áramlási sebessé**, 
kicsi. Ez a tény a balinkai cementálás sikeres
ségének az alapja.

Az áramlási sebesség nagysága a fentebb jel
zett hidrodinamikai térben csak a — 33. szinti 
szivattútelep közelében érdekes, amely a Q =  
f. V. összefüggés alapján az alábbiakban hatá
rozható meg, 26 m3/perc konstans vízhozzáfo- 
lyást figyelembe véve. Előbbiből V — Q

f ‘
az f, a szivattyútelephez vezető elárasztott 
vágatszelvény — 7 m2. Így az áramlási sebesség 
26/7 =  3,7 m/perc. Ez a sebesség láthatóan nem 
elegendő ahhoz, hogy a beadagolt durvább 
szemű tömedékanyagot a víz magával ragadja. 
Itt ugyanis teljesen közömbös, hogy a beada
golt tőmedékanyag a karszt-rezervoárból ki
lép-e vagy sem, mert ha kilép akkor is töme
dékelést, illetve duzzasztást érünk el. Adott 
szemnagyság mellett meghatározható az a kriti
kus áramlási sebesség, amely meghaladja a kő
zetszem üllepedési végsebességét, és a tömedék
anyagot magával ragadja. Ez a kritikus sebes
ség a következő összefüggéssel határozható meg. 
(Rittinger-féle képlet.)
V krit =  2.44 ]f  {\ _71 y~ =  m/sec.

r n
d =  kőzetszem (tömedékelő anyag) 0  y i™ 2,l
yi “  tömedékelő anyag fajsúly
yz —: — szállító folyadék (víz) fajsúly y% 1

Ez szerint adott kőzet szemnagyságok moz
gásba hozatalához a következő áramlási sebes
ségek szükségesek:
V krit — 3 mm 0  kőzetszemekre

V krit =  2,44j/* 0,003 -2,1 ^ ° -  = 0,142 m/sec. 
5 mm CD kőzetszemekre
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IM ^/ 0,005V krit■\
10 mm O kőzetszemekre.

2,1 — 1,0
1,0

V torit =  2,44 0 , 0 1
2,1 — 1,0

20 mm O kőzetszemre.
1,0

V krit =  2,44. 0,02
25 mm 0  kőzetszemre.

V krit =  2,44\'f 0,025 — —
í' 1,0

=  0,182 m/sec.

= 0,244 m/sec. 

•= 0,365 m/sec. 

~  0,44 m/sec.
30 mm Q kőzetszemre.

V torit =  2,44 0,03 2,1 Z l l A
1,0 0,5 m/sec.

További összefüggésekkel .meghatározahtó az 
adott áramlási sebességekhez szükséges felüle
tek nagysága, amely azonban a jelenlegi hely
zetet figyelembe véve sok ismeretlen tényezőt 
tartalmaz (öregségek nagysága, omlások stb.).

A cementálás lebonyolítása több munkafázis
ból kell hogy álljon. Először meg kell határozni 
a cementáló fúrások egymásközti interferen
ciáját, majd meg kell határozni a cementálás 
lyukankénti, vagv egyszerre való lebonyolítását, 
és a szemcsenagyság mértékét. Ennek a 3 mun
kafázisnak a keretén belül történt a nyomjel
zési vizsgálat, amely a fúrások egymás közötti 
és a vízbetörés közötti interferenciát is egy
értelműen megállapította. A második munka
fázis keretén belül már eldönthető, hogy a ce
mentálás csak azokon a lyukakon kezdhető 
meg, amelyek a bányával nem komunikálnak. 
Mivel a 241-es fúrás a bányával rövidre van 
zárva, ezért az ebből a szempontból nem jöhet 
számításba. A cementálás először a' 280-as 4,3 
m3-t nyelő fúrólyukban kezdhető el, amely után 
a 241-es fúrás bányval való komunikációja a 
bányaüreg kizárásával megszüntetendő, és a 
cementálás itt folytatandó. A cementálásnál 
figvelembe kell venni azon alapvető elvet, hogy 
a karsztos járatok mechanikai anyaggal való 
kitöltéséről (plombálásáról) lehet csak szó, mert 
egyéb kémiai anyagokkal való elzárási kísérlet 
csak ideiglenes eredményt hozhat.

Ezen utóbbiak felhasználása azonban a me
chanikai törmelékanyag későbbi kihordásának 
megakadályozása szempontjából elengedhetetle
nül szükséges, és áramlásgátló anyagként pre- 
venítve felhasználható.

Hágának a tulajdonképpeni cementálásának 
(tömedékelésnek) a lebonyolítása a bánvászat- 
ban eddig jól bevált technológiával kell hogy 
történien, először a mechanikai tömedékanyag 
leiuttatásával. A tökéletes zárás elérése céljá
ból azonban itt új eljárás is szükséges, amely 
szempontból az áramlásgátló anyagok jöhetnek 
számításba. Figyelembe kell venni ugayni<=: azt 
a tényt, hogy tömedékelés folyamán csökken

az áramlási felület és megnő az áramlási se
besség. Ámenniyben ezen kritikus áramlási se
besség meghaladja az üllepedési végsebességet, 
a tömedékanyag áramlási térbe való eljutása 
állhat elő. Eqikor következik az áramlásgátló, 
térfogatukban növekvő kémiai anyagok bejut
tatása a fúrólyukba. A tömedékelés folyamán 
először a nagyobb öregeket kell tömedékanyag- 
gaí megtölteni, majd a kisebb szelvényeket ké
miai anyagokkal nagy ellenállású helyekké vál
toztatni, és azután ezeket is mechanikai tör
melékanyaggal feltölteni.

A fentebb jellemzett sóoldattal való nyom
jelző kísérlet arra is feletett adott (ami a 
karszt genetikájából következik), hogy van
nak. nagy és kisebb szelvényű helyek, tehát 
különböző áramlási sebességű rendszerek. 
Ugyanis amennyiben a jelzőfolyadék kvanti- 
tatíve teljes koncentrációban áramlik át, az 
közel homogén szelvényre enged következtetni. 
Amennyiben kisebb és nagyobb hidrodinamikai 
terek váltakoznak, akkor (fúvóka elv) kevere
dés lehetősége áll fent, és a jelzőfolyadék kü
lönböző koncentrációban érkezik be, az idő 
függvényében. Ez történt jelen esetben is, s 
így ezen tény bizonyított.

A vízbetörés nagy hozamát, valamint a kri
tikus áramlási sebesség értékét figyelembe vé
ve, indokolt a_ durvább szemnagyságú homokkal 
való tömedékelés kezdés, amely után, ha nye
léscsökkenés mutatkozik, a szemcsenagyságot 
fokozatosan finomítani lehet. Ez a tömedék
anyag indulásnál 20 mm szemnagyságú, lehető
leg mosott dolomit vagy mészkő is lehet, vagy 
tiszta kvarchomok, amely lebegő gélszerű anya
gokat nem tartalmaz. A betömedékelhető töme- 
dékanyagmennyiség még hozzávetőleges becs
lése is irreális lenne, tekintve a karsztosodás 
heterogén jellegét.

Amenny'ben a mechanikai tömedékanyag 
lejuttatásával egyértelmű, kitöltődésből eredő 
nyeléscsökkenés adódik, vagy a tömedékanyag 
a — 33-as szinti szivattyútelepen megjelenik, 
akkor a tömedékelést azonnal abba kell hagyni, 
és a kémiai anyagok bejuttatására kell áttérni. 
Ezen kémiai anyagoknak a következő kritériu
mokat kell kielégíteniük:
Térfogatukban táguló, de szivattyúzható anya
gok legyenek, amelyek alkalmasak nagy áram
lási sebességek esetén is, az áramlási szelvé
nyek ideiglenes lezárására. Ilyen speciális 
anyag csak a nagymultú rétegkizárási munká
latokat folytatott olajiparnál áll rendelkezésre, 
amelynek előállítása több lépcsőben lehetséges.

Áramlásgátló nyűgként először a 260-as 
fúrólyukba gázolajjal kevert nagyobb meny- 
nyiségű bentonitit nyomnának be, az áram
lási szelvényekbe. A gázolajos bentonit előtt 
egy rövid olaj dugót nyomnának, hogy az a 
lyukban ne érintkezzen közvetlen vízzel. A fe
lületi feszültségkülönbségek hatására a hidro

22



dinamikai térben a gázolajos bentonit vízzel 
érintkeve, a következő folyamaton megy ke
resztül. (A gázolaj felületi feszültsége 24 dyn/ 
cm, míg a víz felületi feszültsége 2 dyn/cm.)

A gázolajos bentonit a felületi feszültségkü
lönbség hatására olajtól vízre cserélődik, és a 
bentonit szemeken azonnal megkezdődik az 
olajhártya kicserélődése vízre. Ez nagy visz
kozitású és térfogtában növő anyagot biztosít, 
amely a hidrodinamikai térben kompaktul 
áramlik.

Szilárdító anyagként a gázolajos bentonit 
közé répaszletet, hulladékcellofánt, gumi- és 
pneuőrletet is keverhetünk.

A gázolajos bentonit után gázolajjal és fe
lület aktív anyaggal (ipaminnal) kezelt gipeszet 
is táplálhatunk be a fúrólyukba, ahol az vízzel 
érintkezve a kisebb felületi feszültség hatására 
a gázolajat itt is kiszorítja a gipsz felületéről, 
és a gipsz azonnal kötni kezd.

Amennyiben ezen eljárások egyike sem ve
zet eredményre (vízhozamcsökkenés nem áll 
elő) akkor legutoljára nagy aszfalttartalmú me
legített nyersolajat is juttathatunk az áramlási 
szelvényekbe, vagy alacsony lágyuláspontú bi
tument is adagolhatunk be. Ezen utóbbiakhoz 
a fúrólyukat és a közlekedő szelvényeket gőzzel 
felmelegíthetnénk, hogy a nagy aszfalttartalmú 
kőolaj és az alacsony lágyuláspontú bitumen a 
szelvénybe való jutás előtt, túl korán ne hül
jön le.

Az olajiparnál az ilyen kazánok portábilis ki

1. Dr. Ajtay Zoltán: Karsztvíz elleni védekezés a bá
nyaüzemekben. Nehézipari Könyv- és Folyóirat- 
kiadó Vállalat, 1954.

2. Dr. Ajtay Zoltán: Bányavizek elleni védekezés. Mű
szaki Könyvkiadó, 1962.

3. Róth Kálmán: Jelentés az 1957-es és 1958-as cemert-

vitelben rendelkezésre állnak, amelyek közle
kedő járatok gőzzel való átfúvását 60 atin. 
nyomásig biztosítani tudják. Ezen áramlásgátló 
anyagok le juttatása után újból az első lépcsőre 
kell visszatérni, amikor ismét mechanikai anya
got kell bejuttatni a járatokba, amelyek a már 
lecsökkentett kis ellenállású áramlási szelvé
nyeket is kitöltik. Ezt mindaddig kell folytatni, 
amíg a fúrólyukban erős nyomáscsökkenés, il- 
leve nyelőképesség romlás nem áll elő.

Ezután utolsó munkafázisként a bejuttatott 
tömedékanyagok kimosásának a meggátolására, 
nagyarányú túlnyomással produkált gélcemen- 
tezést kell végrehajtani.

A gélcementezést úgy kell lebonyolítani, 
hogy az a víz alatt megkössön, és a mecha
nikai tömedékanyagszemcsék közötti teret és a 
karszt mikro járatait is kitöltse. Mivel a cement 
víz alatt való kötése mindezideig eléggé meg
oldatlan, ezért a kötéshez megfelelő hidrodina
mikai tényezőket kell biztosítani. A gélcemen
tezést bentonit szuszpenzióval célszerű elvé
gezni, amelybe kálcium-clorid kötésgyorsítót 
kell keverni. A gélcement elhelyezése után a 
kiáramló vízmennyiségből már következtetni 
lehet a művelet sikerére.

Ezek megtörténte után lehet csak szó to
vábbi cementáló fúrások telepítéséről, amelyek 
ezen kísérleti jellegű cementálási műveletek 
eredményétől függően kerülhetnek csak tele
pítésre.
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